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जॉजज वॉश िंगटटन यािंच्याबद्दल अनेक कथा आणि परु्सतके शलहहली 
गेली आहेत. जेव्हा अमेररकी वसाहती आपल्या र्सवातिंत्र्यासाठी 
लढत होत्या, तेव्हा त्या लढ्याच ेनेततृ्त्व जॉजज वॉश िंगटटन यािंनी 
केले. जेव्हा नव्याने र्सवतिंत्र झालेल्या दे ाला एका नेत्याची गरज 
होती, तेव्हा वॉश िंगटटन हे दे ाच ेपहहले अध्यक्ष बनले.      

    
जॉजज वॉश िंगटटन यािंच्या प्रामाणिकपिाच ेककर्ससे तेवढेच प्रशसद्ध 
आहेत, जेवढ्या त्यािंच्या  ौयाजच्या कहाण्या. त्यािंना दिंतकथा 
म्हितात, कारि या घटना खरोखरच घडल्या होत्या ककिं वा 
नाही, याच्या नोंदी कुठे सापडत नाहीत.  कुमारवयीन जॉजज 
वॉश िंगटटनने एक चरेीच ेझाड तोडले होत ेका? कदाचचत नसेल. 
पि ही दिंतकथा सािंगत ेकी खरे बोलिे ककती महत्त्वाच ेअसते.  

 

चला, आपि पनु्हा त्या काळात जाऊ, ज्या काळात जॉजज 
वॉश िंगटटन कुमारवयीन होत.े त्याला आपल्या वडडलािंकडून एक 
अ ी भेटवर्सतू शमळाली, जी त्याच्या वयाच्या कुिाही मलुाला 
आवडली असती.  



कुमारवयीन जॉजज वॉश िंगटटनसाठी तो हदवस खूप छान होता. वयाच्या फक्त 
सहाव्या वर्षी, त्याच्याकड ेर्सवत:ची कुऱ्हाड होती. त्याला आपल्या या 
कुऱ्हाडीचा अशभमान होता. ती कुऱ्हाड त्याच्या छोट्या ा हातात मोठी वाटत 
असे. त्याच ेपात ेचमकदार आणि धारदार होते. त्यावर चमकिारे सयूाजच ेतेज 
बघण्यासाठी जॉजज कुऱ्हाड हवेत कफरव ूलागला.  

   
वडडलािंनी त्याला थािंबवले. “हे काही खेळििं नाहीये, जॉजज.” त्याच्या वडडलािंनी 
त्याला सल्ला हदला. “त ूकाळजी घेतली नाहीस, तर ही कुऱ्हाड बरिंच नकुसान 
करू  कते. कुऱ्हाड वापरताना नेहमी काळजी घे.” 

   
जॉजजन ेवडडलािंच ेऐकून मान हलवली. त्याच ेवडील, जॉजज जिू एक मोठा 
मािूस आहे, असे समजून त्याच्या ी बोलत होते. एखाद्या कुऱ्हाडीचा मालक 
असिे, ही त ी मोठीच गोष्ट होती. आपि कुऱ्हाड जबाबदारीने वापरू, असे 
वचन जॉजजने वडडलािंना हदले.  
    
पि तो घराबाहेर पडल्यावर मात्र त्याचा उत्साह उतू जाऊ लागला. त्याच्या 
घरच्या  तेात, कापण्यासारख्या बऱ्याच गोष्टी होत्या. जॉजज  तेात कुऱ्हाडीच्या 
धारेची परीक्षा घेऊ लागला.   



  सवजप्रथम जॉजजने मक्याच्या  तेाच्या काठावर उगवलेल्या 
तिािंवर आपली कुऱ्हाड चालवली. कुऱ्हाड त्यािंच्या पातळ देठािंना 
कापत ननघाली. लािंबलािंब तिािंची रािंग क्षिाधाजत कापली जाऊन 
त्यािंचा ढीग तयार झाला. जॉजजन ेस्र्समत केले. मग त्याने 
मक्याच्या रोपािंच्या जाड देठािंना आपले लक्ष बनवले.  

   
तीन देठ सळसळ, करकर आवाज करत एकत्र तटूुन पडले. जॉजज 
चमकून मागे हटला. त्याने आपल्या कुऱ्हाडीकड ेनव्या आदराने 
पाहहले. त्याच ेवडील बरोबर बोलले होते. त्याने काळजी घेण्याची 
गरज होती. मग जॉजजने पाहहले की मक्याच ेएक किीस 
जशमनीवर पडले होते. हे किीस मक्याच्या देठापेक्षा जाडजूड 
होत.े पि जॉजजच्या कुऱ्हाडीने सहजपिे किसाच ेदोन तकुड ेकेले.   
    
मक्याच्या किसाच्या  तेाजवळच, जॉजजच्या वडडलािंनी फळािंची 
झाड ेलावली होती. त्याच्या वडडलािंना आपल्या गोड सफरचिंदािंचा, 
पीचचा आणि पेअरचा अशभमान वाटत असे. त ेझाडािंच्या फािंद्यािंची 
वेळोवेळी काटछाट करत असत. झाडािंवर काही आजार पसरला 
नाही ना, याची तपासिीही त ेकरत.  



जॉजजच्या वडडलािंनी  तेात सवाजत तरूि असलेल्या चरेीच्या झाडाची 
जार्सत काळजी घेतली. फार दरूवरून त्यािंनी त्याच ेछोटेसे रोपटे आिले 
होत ेआणि आपल्या  तेात रुजवले होते. वर्षाजवर्षाजला त ेरोपटे वाढत 
गेले, अचधकाचधक मजबतू होत गेले. यावर्षी त्याच्या फािंद्या फुलािंनी 
बहरल्या. जॉजजच्या वडडलािंना वाटत होत ेकी यावर्षी त्याला फळेसदु्धा 
लागतील. या लालबुिंद चरेीपासनू जॉजजची आई कायकाय खाद्यपदाथज 
बनवेल, असे ववचार त्यािंच्या मनात घोळू लागले,. आपल्या चरेीच्या 
झाडाला त्यािंनी मायेन ेथोपटले. 
 
जॉजजच ेवडील रात्रीच ेजेवि घेण्यास घरी परतले. जॉजज धावतच 
त्यािंच्याजवळ गेला. “ही कुऱ्हाड खपू छान कापाकापी करत,े बाबा,” तो 
त्यािंना म्हिाला. 
त्याच ेवडील स्र्समत करत म्हिाले, “हो, त ूआज ती वापरत होतास, 
तेव्हा मी बनघतलिं तलुा.” 
“एवढी छान भेट हदल्याबद्दल तुमच ेआभार,” म्हित जॉजज जेवि 
करण्यासाठी घरात पळाला.   



जेविाच्या टेबलवर बसल्यावर जॉजजने आपली कुऱ्हाड खोलीच्या कोपऱ्यात 
ठेवनू हदली. पि जेवताना त्याची नजर कुऱ्हाडीवरच स्र्सथर झाली होती. आता 
या कुऱ्हाडीने  पढुली कोिती मोहीम हाती घ्यायची? तो ववचार करू लागला.  

जॉजजच्या आईच ेजॉजजवर लक्ष होते. “मला वाटतिं, तुझी कुऱ्हाड त ूकाही 
चािंगल्या कामासाठी वापरावीस, जॉजज,” ती म्हिाली. “उद्या घरात आग 
जाळायला लाकडिं तोडून आि.” 

 
“नक्की आितो, आई,” जॉजज म्हिाला. “आज रात्रीच तोडतो लाकडिं.”  

आई म्हिाली, “आधी तू चािंगली झोप घे, जॉजज.” 
 
जॉजजने कुऱ्हाड पलिंगाखाली ठेवली. मग पलिंगावर पडून त्याने आपले डोळे 
शमटले. पि बराच वळे त्याला झोप लागली नाही. त्याला सकाळपयतं 
थािंबायला धीर धरवत नव्हता. आपि लाकडिं कापनू त्याचा ढीग करतोय, मग 
तो ढीग वाढून त्याचा मोठा ढीगारा झाला आणि मग एक डोंगर झाला असे 
दृश्य त्याच्या डोळ्यासमोर तरळू लागले. गाढ झोप लागल्यावर आपि एक 
महान लाकुडतोड ेबनल्याच ेर्सवप्न त्याला पडले आणि आपल्या कुऱ्हाडीच्या 
एकाच फटक्यात त्याने सारे जिंगल कापनू काढले. 



पढुल्या हदव ी सकाळी, जॉजजने घाईघाईत नाश्ता केला.  वेटचा घास 
तोंडात टाकताच, तो आईला म्हिाला, “आता मी लाकडिं तोडायला 
तयार आहे.” त्याच्या आईने त्याला घरामागचा लाकडािंचा ढीग 
दाखवला.  

 
जॉजजन ेलाकडािंचा ढीग पाहहला. तो काही डोंगराएवढा मोठा नव्हता. 
तो एखाद्या हढगाऱ्याएवढासदु्धा मोठा नव्हता. जॉजजने काम सरुू केले. 
त्याने लािंब, पातळ फािंद्या कापनू छोट्या केल्या. मग त्याने या 
छोट्या तुकडयािंच ेआिखी लहान लहान तकुड ेकेले. आता त्यािंच े
आिखी छोटे तुकड ेकरता येिार नाहीत, हे त्याला कळून चकुले. 
काम पिूज झाले, हे आईला सािंगण्यासाठी तो घरात पळाला. 
 
“आई, काम पिूज केलिं मी. आिखी लाकडिं आहेत का तोडायला?” 
जॉजजन ेववचारले. 
“नाही, जॉजज. त ूथोडावेळ खेळू  कतोस,” आई म्हिाली.   

पि जॉजजला खेळायच ेनव्हते. त्याला आिखी लाकडिं कापायची होती. 



 वाढ  

जॉजज बाहेर भटकू लागला. आपल्या कुऱ्हाडीची पनु्हा परीक्षा घ्यावी, 
असे त्याच्या मनात आले. त्याने एका जुनाट कुिं पिाच्या जाडजडू 
खािंबावर कुऱ्हाडीने वार केला. पहहल्याच वारात, त्याच्या कुऱ्हाडीच े
पात ेखािंबात खोलवर आत घसुले. त ेबाहेर काढण्यासाठी जॉजजला 
जोर लावनू खेचावे लागले. “खूप जाड असाविं याचिं लाकूड,” जॉजजने 
ववचार केला. तेवढ्यात त्याला तरूि चरेीच्या झाडाचा बुिंधा हदसला.   

 
चरेीचा बुिंधा जॉजजला कोवळा वाटला. सफरचिंद आणि पेअरच्या 
झाडािंसारखे या झाडाची पिूज वाढ झाली नव्हती. जॉजजने त्या 
बुिंध्यावर वार केला. कुऱ्हाडीच ेपाते बुिंध्यात खोलवर आत गेले. पि 
त ेसहज बाहर काढता आले. मोडून पडलेल्या चरेीच्या झाडाकड े
जॉजज अशभमानाने बघ ूलागला. तवेढ्यात त्याला आठवले, आपल्या 
वडडलािंना हे झाड खूप वप्रय होत.े कुऱ्हाडीचा वापर काळजीपवूजक कर, 
हा वडडलािंचा सल्लाही त्याला आठवला.  

 
जॉजज घाईघाईत घरामागच्या लाकडाच्या कोठारात गेला आणि तथेील 
एका अिंधाऱ्या कोपऱ्यात जाऊन बसला.  



घराकड ेपरतताना, जॉजजच्या वडडलािंनी मोडून पडलेले चरेीच ेझाड 
बनघतल.े त्याच्या बुिंध्यावर कुऱ्हाडीच ेअनेक घाव होत.े आता याला फळे 
लाग ू किार नाहीत, हे त्यािंना कळून चकुले. आता घरी चरेीच ेपदाथजही 
बनिार नाहीत. इतकी मेहनत घेऊन, काळजी घेऊन वाढवल्यावर हे 
चरेीच ेझाड नष्ट झाल ेहोते. त ेद:ुखाने घराकड ेचाल ूलागले.  

 
जॉजजने वडडलािंना लाकडाच्या कोठाराजवळून जाताना पाहहले. तो 
सावका  वडडलािंमागोमाग घरात श रला.  त्याने आपली कुऱ्हाड हातात 
घट्ट धरून ठेवली.  

 
त्याच्या वडडलािंना  जॉजज घरात आल्याची चाहूल लागली. त्यािंनी 
जॉजजकड ेपाहहले. मग त्यािंनी त्याच्या कुऱ्हाडीकड ेपाहहले. आपले वडील 
रागान ेलाल झाले असल्याच ेजॉजजच्या लक्षात आले. “जॉजज,” त े
म्हिाले, “आपले चरेीच ेझाड कुिी तोडले, माहहतीय का तुला?” 

जॉजजन ेएक दीघज श्वास घेतला. श के्षचा ववचार करायचा नाही, असे 
त्याने ठरवले. तो म्हिाला, “मी खोटिं बोल ू कत नाही, बाबा. मीच 
कापलिंय त ेचरेीचिं झाड.” 



जॉजज खाली मान घालनू आपल्या पायाकड ेबघ ूलागला. त्याला रडू येत होते. 
“मी कुऱ्हाडीचा वापर काळजीपवूजक केला नाही. मला माफ करा, बाबा.” आपला 
श्वास रोखून तो बाबा काय श क्षा देतील, याची वाट बघ ूलागला.   

 
जॉजजच्या वडडलािंनी जॉजजच्या खािंद्यावर आपले हात ठेवले. “माझ्याकड ेबघ, 
मलुा,” त ेम्हिाले. जॉजजन ेवडडलािंच्या नजरेला नजर शमळवली. आपल ेवडील 
रागावलेले नाहीत, हे बघनू त्याला आश्चयज वाटले. त े ािंतपिे उभे होत.े  

“पि त ूप्रामाणिकपिे खरिं सािंचगतलिंस, मलुा,” वडील म्हिाले. “एका चरेीच्या 
झाडापके्षा मला हे जार्सत महत्त्वाचिं वाटतिं.” 

 
जॉजजच्या वडडलािंना चरेीच ेझाड मोडून पडल्याच ेवाईट वाटले होत,े हे खरे. पि 
आपला मलुगा खरे बोलला, याचा त्यािंना अशभमान वाटला. “लक्षात ठेव, 
नेहमी खरिं बोलत जा,” जॉजजच ेवडील म्हिाले.  

 
जॉजज कधीही त्यािंच े ब्द ववसरला नाही. त्याला आयषु्यभर परेुल असा धडा 
शमळाला होता.  



कुमारवयीन जॉजजला आपल्या आईवडडलािंकडून कुऱ्हाड शमळाल्यावर 
खपू आनिंद झाला. पि जॉजजने नतचा वापर काळजीपूवजक केला नाही. 
त्याने वडडलािंनी कष्टाने वाढवलेले चरेीच ेझाड कुऱ्हाडीने तोडले. आपि 
केवढी मोठी चकू केली, हे त्याला निंतर उमगले. पि त्याने आपली 
चकू वडडलािंपासून लपवली नाही. खरिं बोलििंच योगटय आहे, याची 
जॉजजला जािीव होती. त्यासाठी वडडलािंकडून श क्षा भोगायलाही तो 
तयार होता. त्याच्या वडडलािंनी त्याला माफ केले आणि त्याच्या 

प्रामाणिकपिाच ेकौतुक केले.  

कधीकधी खरिं बोलायला भीती वाटते. आपल्याला श क्षा शमळेल हे 
माहीत असूनही तुम्ही कधी खरिं बोलला आहात का? आपल्या खरिं 
बोलण्याने कुिी दखुावले जािार असेल तेव्हा खरे बोलिे कठीि 

जाते. पि घाबरण्यापेक्षा खरिं बोलिे योगटय ठरत.े 

समाप्त 

प्रामाणिकपिाची गोष्ट 


